
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Staszów: Nadzór inwestorski nad budową ogólnodostępnych boisk

sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów

realizowaną w trzech zadaniach

Numer ogłoszenia: 121341 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów , ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015

8642014, faks 015 8643261.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad budową

ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów realizowaną

w trzech zadaniach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

nadzór inwestorski nad budową ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach

wiejskich Gminy Staszów. Na zakres zamówienia objęty przedmiotowym nadzorem składa się: 1) Zadanie

nr 1 pn: Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy

Staszów - Wyposażenie boiska sportowego i rozbiórka sanitariatów (budynku gospodarczego) w Woli

Osowej. Przedmiotem zamówienia, objętym zadaniem Nr 1, jest wyposażenie istniejącego boiska

sportowego oraz zagospodarowanie terenu wokół boiska na działce ozn. w ewid. gruntów nr 331 położonej

w miejscowości Wola Osowa w zakresie : - wykonania piłkochwytów przy boisku; - rozbiórki budynku

sanitariatów o pow. zabudowy 32,0m2 oraz budynku gospodarczego o pow. zabudowy 12,0 m 2, -

wykonania utwardzenia placu o pow. 379,0m2 z wydzieleniem trzech miejsc postojowych, -

zagospodarowania terenu obejmującego m. in. elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, -

budowy altany grilowej o pow. zabudowy 24,4 m2 (konstrukcja drewniana). 2) Zadanie nr 2 pn: Budowa
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ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów - Budowa

ogólnodostępnego boiska sportowego w Wiązownicy Kolonii. Przedmiotem zamówienia, objętym zadaniem

Nr 2, jest budowa ogólnodostępnego boiska na działce ozn. w ewid. gruntów nr: 355, położonej w

miejscowości Wiązownica Kolonia w zakresie : - budowy boiska sportowego o wymiarach 47,0 m x 90,0 m

o nawierzchni trawiastej; - wykonania piłkochwytów; - wykonania utwardzenia części działki o pow.

756,0m2 z wydzieleniem czterech miejsc postojowych, - zagospodarowania terenu obejmującego m. in.

elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, - budowy altany grilowej o pow. zabudowy 24,4 m2

(konstrukcja drewniana). 3) Zadanie nr 3 pn: Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych i miejsc

rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Staszów - Budowa elementów małej architektury w Poniku.

Przedmiotem zamówienia, objętym zadaniem Nr 3, jest budowa placu zabaw dla dzieci oraz

zagospodarowanie części działki ozn. w ewid. gruntów nr 62 położonej w miejscowości Ponik w zakresie: -

budowy placu zabaw dla dzieci (teren placu trawiasty) wraz z montażem elementów zabawowych,

ogrodzeniem oraz elementami małej architektury tj: ławki, kosz na śmieci, - zagospodarowania części

działki poprzez wykonanie chodników z kostki betonowej o pow. 22,0m2 oraz urządzenia terenów

zielonych, - wykonania utwardzenia terenu o pow. 250,0m2, - remontu wjazdu, oraz inne konieczne prace

gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

stanowi załącznik Nr 10 SIWZ. Zamówienie będzie objęte pomocą w ramach działania 413 Wdrażanie

lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Usługi objęte przedmiotem zamówienia

muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %

wartości zmówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień,

zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 pkt.6 Pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI
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III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny

spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły

spełnia lub nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga

należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługi

obejmującej nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dotyczącymi budowy boiska

sportowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w

ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona

oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając

zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie dysponowania potencjałem

technicznym. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia zamawiający

wymaga dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej; W zakresie określonych uprawnień budowlanych

dopuszcza się odpowiadające im: - ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - kwalifikacje zawodowe uprawniające do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane obywatelom państw

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA- stron umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12 a i innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz
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ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich

Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394) Na potwierdzenie spełniania niniejszego

warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie

spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych

oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub

nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając

zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały

wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt

III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów albo  informacji  o  tym,  że  nie  należy  do  grupy

kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Wypełniony formularz oferty - Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych

podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, że będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności składając w tym celu

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku,

gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o

udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty / Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszeni...

5 z 7



składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się

odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Jeżeli oferta

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana zamawiający może

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych

wykonawców. 5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Każdy oddzielnie z Wykonawców

występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2

Pzp; 7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust.1

ustawy 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) dokumenty

wskazane w pkt III.4, pkt III.5 oraz pkt.III.6 niniejszego ogłoszenia i w SIWZ (jeżeli dotyczy) - każdy z

Wykonawców musi złożyć oddzielnie, b) dokumenty wskazane w pkt III.6 niniejszego ogłoszenia i w SIWZ

(jeżeli dotyczy) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Wykonawcy składają

łącznie. Dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych 1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o

których mowa w pkt III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym

oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis dot. wystawienia dokumentu o którym

mowa w pkt III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia stosuje się odpowiednio. 2. W przypadku wątpliwości co do

treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio

kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
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1. Wprowadzenie istotnych zmian treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru może

wynikać z następujących okoliczności: a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania

umowy, b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do

dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie, c) zmiany

terminu realizacji niniejszej Umowy z przyczyn określonych w Umowie na realizację zadania objętego

niniejszym nadzorem, d) zmian wysokości wynagrodzenia wynikających ze zmniejszenia zakresu zadania

lub zmiany stawki podatku VAT, e) zmian w sposobie płatności wynikających ze zmiany terminu realizacji

niniejszej umowy z powodów wynikających z § 13 ust. 1 c) lub zmiany podatku VAT f) zmian osób

pełniących funkcje wskazane w § 2 ust. 2 umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi

uprawnieniami, na zasadach określonych w umowie, g)  inne, których nie można przewidzieć w dniu

zawarcia umowy. 2. Zmiany treści umowy dopuszczone w pkt. 1 niniejszego paragrafu nie mogą prowadzić

do zwiększenia wynagrodzenia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.bip.staszow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w

Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31, pokój 307.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2013

godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

sekretariat-pok.104.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Zamówienie będzie objęte pomocą w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii

rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i

rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszeni...
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